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Quem não gostaria de largar tudo e recomeçar a vida num dos
lugares mais charmosos do mundo? Peter Mayle e sua mulher
fizeram o que, para a maioria de nós, continua sendo apenas
um sonho quando resolveram morar numa casa rural no sul
da França.
Em seu primeiro ano na Provence, Peter, um ex-publicitário
inglês, realizou um registro mês a mês de sua ambientação à
nova realidade e de suas incríveis descobertas e surpresas. A
começar pela gastronomia e pela paisagem, passando pelos
hábitos interioranos dos franceses e as diferenças culturais,
tudo é contado em detalhes, com descrições deslumbrantes e
um humor refinado e irresistível.
Saboreie os comentários sobre os pastis, os azeites e a
comida; encante-se com a humildade dos cozinheiros
anônimos capazes de superar grandes chefs parisienses;
divirta-se com as implicâncias de um vizinho belicoso que faz
de tudo para expulsar os turistas; alegre-se com as pitorescas
corridas de cabras; e espante-se com a força do perturbador vento mistral, que arranca telhas e
destrói encanamentos.
Livros de receitas e guias da região costumam nos seduzir com refeições fartas, coloridas e
apetitosas, plantações de lavanda, belíssimos vinhedos e céus azuis. Mas nada como conhecer o
relato em primeira mão de quem deixou a cidade grande para se entregar à experiência de desfrutar
tudo isso, num local onde o tempo é governado pelas estações, não pelos dias.
Todos os prazeres rústicos da vida provençal estão reunidos neste retrato fascinante, misto de
caderno de viagens, crônica e romance – obra que deve ser degustada como o melhor dos vinhos.
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

Aprendizados
http://new.beebok.info/br-1436286070/aprendizados.html

Uma oportunidade para conhecer&#xa0; profundamente uma das brasileiras mais
respeitadas do século. A caminhada de Gisele Bündchen começou no Rio Grande do Sul,
numa casa com cinco irmãs, jogando vôlei e resgatando cães e gatos de rua. Nessa época,
a...

[PDF]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://new.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...
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Um acordo pecaminoso
http://new.beebok.info/br-1440692533/um-acordo-pecaminoso.html

Lady Pandora Ravenel é muito diferente das debutantes de sua idade. Enquanto a
maioria delas não perde uma festa da temporada londrina e sonha encontrar um marido,
Pandora prefere ficar em casa idealizando jogos de tabuleiro e planejando se tornar uma
mulher independente. Mas certa...
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O milagre da manhã
http://new.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...
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Minha história
http://new.beebok.info/br-1389262107/minha-historia.html

Um relato íntimo, poderoso e inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Com
uma vida repleta de realizações significativas, Michelle Obama se consolidou como uma
das mulheres mais icônicas e cativantes de nosso tempo. Como primeira-dama dos
Estados Unidos —...
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A irmã da lua
http://new.beebok.info/br-1437143039/a-irma-da-lua.html

Em A irmã da lua , quinto volume da série As Sete Irmãs, duas jovens separadas por um
século têm suas vidas entrelaçadas numa emocionante história sobre fé, tradição, paixão
e sobrevivência. Entre as filhas adotivas...
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21 lições para o século 21
http://new.beebok.info/br-1358749440/21-licoes-para-o-seculo-21.html

O novo livro do autor de Sapiens e Homo Deus explora as grandes questões do presente e
o que podemos fazer para melhorá-lo. Como podemos nos proteger de guerras nucleares,
cataclismos ambientais e crises tecnológicas? O que fazer sobre a epidemia de fake news
ou a ameaça...
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Me Poupe!
http://new.beebok.info/br-1381518235/me-poupe.html

Como economizar no dia a dia? Como poupar mesmo ganhando pouco? Quais são os
melhores (e os piores) investimentos? Como poupar para o futuro sem abrir mão dos
desejos e necessidades do presente? Sei que você tem muitas dúvidas sobre o que fazer
com o seu dinheiro. Sei...
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O poder do hábito
http://new.beebok.info/br-1254052358/o-poder-do-habito.html

Charles Duhigg, repórter investigativo do New York Times, mostra que a chave para o
sucesso é entender como os hábitos funcionam - e como podemos transformá-los. Durante
os últimos dois anos, uma jovem transformou quase todos os aspectos de sua vida. Parou
de...
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Tambores de Angola
http://new.beebok.info/br-1440596093/tambores-de-angola.html

Preconceito, medo, discriminação. É assim que o protagonista Erasmino se vê levado a
uma tenda de umbanda, após ter seu quadro agravado, imune ao socorro da psiquiatria.
&#34;Saravá, zinfio!&#34;, recebe-o a nega-velha Vovó Catarina....
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Professor feelgood
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http://new.beebok.info/br-1441944710/professor-feelgood.html

Romântico e atual, o aguardado segundo livro da série de Mr. Romance (Masters of Love)
traz o humor e os personagens envolventes característicos de Leisa Rayven. Asha Tate é
uma ambiciosa assistente editorial. Romântica ao extremo, ela sonha com um amor que a
leve...
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Memórias póstumas de Brás Cubas
http://new.beebok.info/br-1242998934/memorias-postumas-de-bras-cubas.html

Estas memórias, dedicadas &#34;ao verme que primeiro roeu as frias carnes&#34; do
próprio narrador, Brás Cubas, compõem um dos mais representativos romances
machadianos. Publicado em 1881, o livro &#34;Memórias póstumas de Brás...
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Laranja Mecanica
http://new.beebok.info/br-1040128847/laranja-mecanica.html

Narrada pelo protagonista, o adolescente Alex, esta brilhante e perturbadora história cria
uma sociedade futurista em que a violência atinge grandes proporções e provoca uma
resposta igualmente agressiva de um governo totalitário. Ao lado de 1984, de George
Orwell,...
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4000 Palavras Mais Usadas Em InglÊs Com TraduÇÃo E PronÚncia
http://new.beebok.info/br-1154385309/4000-palavras-mais-usadas-em-ingles-com-traducao-epronuncia.html

Os cursos de inglês dão ênfase à gramática. Ela realmente é importante para se falar uma
língua corretamente. Porém você não fala uma língua com gramática: é preciso o
vocabulário. Com estas 4000 palavras...
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A catequese do Vaticano II aos nossos dias
http://new.beebok.info/br-1211433809/a-catequese-do-vaticano-ii-aos-nossos-dias.html

A catequese pertence ao DNA da Igreja. Nascida dentro dos processos do catecumenato
primitivo, como momento doutrinal de solidificação da fé que era transmitida ao lado de
outras atividades, sobretudo bíblico-litúrgicas e exercícios de vida cristã,...
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